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Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari 

HOTĂRÎRE 

privind promovarea examenului de calificare în calitate de expert judiciar 

 

   04 august 2017                                                                                             mun. Chişinău 

         Întrunită în ședința din 04 august 2017, Comisia de calificare și evaluare a 

experților judiciari în componența: 

Prezenţi: 

Cataraga Olga – Preşedinte, 

Luchin Lilian- membru, 

Notă: Belibov Lilian – director-adjunct al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, 

expert judiciar de categorie superioară, conform pct. 20 din Regulamentul CCEEJ, l-a 

substituit pe Dl Malai și pe Dl Tetercev. 

 

1.6. Membrii Comisiei pentru specialitățile de expertiză judiciară 23.01; 24.01; 25.01, 

conform Nomenclatorului expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.195 din 24.03.2017, după cum urmează: 

 

-  Petcovici Piotr – director adjunct al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, 

expert judiciar de categorie superioară; 

- Savciuc Valeri – directorul Centrului de Medicină Legală, expert judiciar de 

categorie superioară; 

- Pădure Andrei - şef Catedra Medicină Legală, universitatea de Stat de Medicină 

şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu”, expert judiciar de categorie superioară; 

- Baciu Gheorghe – expert judiciar medico-legal de categorie superioară în cadrul 

CML; 

- Cazacu Vasile - şef serviciu expertiza psihiatrică medico-legală a CML, expert 

judiciar psihiatru de categorie superioară.  

- Grosu Vasile – expert judiciar de categorie superioară în cadrul Laboratorului 

metodico - ştiinţific al CNEJ. 

 

Ina Chetrean  - secretar 

În temeiul prevederilor art. 43 din Legea nr.  68  din 14.04.2016 cu privire la 

expertiza judiciară și statutul expertului judiciar,  al punctului 40 și 42 din Regulamentul 

privind condiţiile de desfăşurare şi promovare a examenului de calificare pentru 

atribuirea calităţii de expert judiciar şi a modelului licenţei pentru  

exercitarea profesiei de expert judiciar, avînd în vedere rezultatele examenului de 

calificare în calitate de expert judiciar, consemnate în procesul verbal al Comisiei nr. 1 

din 02 august 2017 

                                                           a hotărît: 
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1. Examenul de calificare în calitate de expert judiciar pentru specialitatea de 

expertiză – 24.01 – expertiza persoanelor; 23.01- expertiza cadavrelor și a părților 

de cadavre umane; 25.01 – expertiza în baza documentelor, în limitele 

competenței specialității de expertiză medico-legală, a cadavrelor, persoanelor și a 

obiectelor biologice de origine umană, a fost promovat de următoarele persoane: 

a) Dna Toporeț Natalia. 

1.4. Membrii Comisiei pentru specialităţile de expertiză judiciară 11.03-11.05; 11.09; 

11.10, conform Nomenclatorului expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.195 din 24.03.2017, după cum urmează: 

- Petcovici Piotr – director adjunct al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, expert 

judiciar de categorie superioară; 

- Fonari Alexandru - expert judiciar de categorie superioară în Laboratorul expertize 

judiciare a materialelor şi substanţelor al CNEJ; 

- Lâsâi Anatol - şef al Laboratorului expertize judiciare inginero-tehnice al CNEJ, expert 

judiciar de categorie superioară; 

-  Cutîrchina Larisa  –  studii superioare în domeniul chimiei, specialitatea expert 

judiciar, inclusiv expertiza produselor alimentare, grad de calificare superioară; 

-  Melnicenco Nicolae – expert judiciar particular de categorie superioară; 

- Mocanu Victor – expert judiciar medico-legal toxicolog de I categorie, CML. 

 

a hotărît: 

2. Examenul de calificare în calitate de expert judiciar pentru specialitatea – 

examinarea  materialelor documentelor și  scrisului (11.10), a fost promovat de 

următoarele persoane: 

b) Zadorojniuc Alina. 

 

1.2. Membrii Comisiei pentru specialitățile de expertiză judiciară 1.01-1.03; 2.01; 3.01; 

4.01; 6.01; 11.01; 11.02, conform Nomenclatorului expertizelor judiciare aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.195 din 24.03.2017, după cum urmează: 

 

- Petcovici Piotr – director adjunct al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, 

expert judiciar de categorie superioară; 

      - Grosu Vasile – expert judiciar de categorie superioară în cadrul Laboratorului 

metodico-ştiinţific al CNEJ; 

      - Baxan Anatolie  – expert judiciar de categorie superioară în cadrul Laboratorului de 

expertize judiciare criminalistice al CNEJ; 

     -  Melnicenco Nicolae – expert judiciar particular de categorie superioară; 

     - Mocanu Victor – expert judiciar medico-legal toxicolog de I categorie, CML; 

     - Guşan Anatolie - expert judiciar particular de categorie superioară. 

 

a hotărît: 

3. Examenul de calificare în calitate de expert judiciar pentru specialitatea – 6.01 

(ETD) expertiza tehnică a documentelor specialitatea a fost promovat de 

următoarele persoane: 
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c) Dațco Dmitri. 

            4. În conformitate cu prevederile pct. 40 din Regulament, prezenta hotărâre, în 

termen de 3 zile urmează a fi publicată pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei.  

Cataraga Olga – Preşedinte ______________________ 

Belibov Lilian  – membru______________________ 

Luchin Lilian– membru____________________ 

Petcovici Piotr– membru______________________ 

Grosu Vasile - membru _____________________ 

Savciuc Valeri – membru ____________________  

Pădure Andrei – membru ____________________  

Baciu Gheorghe –  membru ____________________ 

 

Cazacu Vasile - membru____________________ 

 

Fonari Alexandru – membru____________________ 

 

Lâsâi Anatol – membru____________________ 

 

Cutîrchina Larisa  –membru  ____________________ 

 

Melnicenco Nicolae – membru____________________ 

 

Mocanu Victor – membru____________________ 

 

Baxan Anatolie  – membru ____________________ 

 

Guşan Anatolie - membru____________________ 

 

Ina Chetrean - secretar__________________ 

 


